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Serveis
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
Sala d’exposicions
Sala d’actes/teatre
Sala de suport a les entitats de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
Tallers i sales de reunions
Servei de cafeteria
Servei de Wi-fi ciutadà
Entitats
Federació d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa
Associació Teatral el Partiquí
Mestres per Bòsnia
Sant Martí amb el Sàhara
Asociación para Vencer el Autismo
Dones i Comunitat - Banc del Temps

El Clot-Camp de l’Arpa és un barri singular.
Només cal mirar el programa de la Festa
Major d’enguany que trobareu a les pàgines següents, per adonar-vos que en un
any en què les retallades estan a l’ordre
del dia per totes bandes, la Federació
d’Entitats proposa unes jornades festives
més llargues i més farcides d’actes que
mai. I és que en aquests moments de crisi
en què sembla que tots els possibles esdevenen impossibles, la Festa Major alça un
estendard potent per defensar la cultura
de base i les activitats de les entitats. Als
actes consolidats com el Ball de Festa
Major, el teatre, correfocs, barraques i
molts més, s’hi suma la segona edició del
Festival de jocs populars i tradicionals ‘Què
t’hi jugues?’, que se celebrarà el dissabte
17 de novembre a partir de primera hora
al Parc del Clot. Alhora, trobem més actes
que mai a l’escenari del carrer Rogent
amb Bassols i una menció especial a les
activitats dirigides a fomentar la convivència intercultural al barri, amb una obra de
teatre i un taller antirumors per adolescents que es durà a terme el dissabte 3 a
la tarda al Centre Cultural.
Anant a un altre pla més enllà de la Festa
Major, al dia a dia, les retallades culturals
han arribat i afectaran sens dubte als dos
equipaments del barri gestionats per la
Federació d’Entitats a través del model
de gestió ciutadana: el Centre Cultural i
l’Espai Antoni Miró i Peris. Aquest darrer
és el que n’ha sortit més malparat i és el
que patirà sens dubte, una reformulació
estructural. L’EAMP passarà a ser un
Casal de Barri i obrirà, a partir de gener,
durant les tardes de dilluns a divendres
i un únic matí. Tot i que s’intentaran mantenir les línies de programació generades
i en funcionament fins ara (contacontes,
tallers, exposicions, mostres…) la reducció
horària i sobretot pressupostària, generarà un canvi que de ben segur que totes
les persones usuàries notarem.
I per si això no fos prou, finalment no
volem deixar de mencionar l’increment
de l’IVA cultural. Pel que sembla, enlloc
d’entrades potser haurem de vendre, com
en alguns teatres, pastanagues o passarnos a l’activitat dels toros, de les poques
exemptes al nou increment de l’impost. I
és que en definitiva, si els polítics troben
que la cultura els surt cara, que es preparin amb el cost de la ignorància.

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP)
Serveis
Sala d’estudi amb lliure accés a ordinadors i Internet (consultar horaris)
Servei de WI-FI
Taller i sala de reunions
Espai expositiu
Antena jove del Clot (dimarts de 16 a 20.30h)
Punt d’intercanvi de llibres
Intercanvis lingüístics
Cessió d’espais
Grups
Les Blogueres de Sant Martí
EL CCFC I L’ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS SÓN GESTIONATS PER LA FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL CLOTCAMP DE L’ARPA AMB UN MODEL DE GESTIÓ CIUTADANA.
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L’EAMP CANVIA
PER NO CANVIAR
L’Espai Antoni Miró Peris (EAMP) va obrir les
portes el gener de 2008. Va ser aquell any quan
la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
va començar a gestionar el centre, es va decidir
que seria un annex al CCFC i que es treballaria
des de la cultura i les arts, per la dinamització del
territori i de les seves entitats.
Han calgut més de quatre anys per poder dir
que l’EAMP té un projecte consolidat. Per dir que
és un centre de referència al barri. Per dir que
ja són més de 10.000 persones a l’any les que
hi passen per assistir als seus tallers, activitats
obertes, xerrades, exposicions, formacions, etc.
Però també s’ha de dir que no són poques
les dificultats que s’han hagut de fer front per
tirar endavant: pocs metres quadrats, pocs
recursos, poca visibilitat per la seva ubicació i un
llarg etcètera. I ara, quan el centre estava en el
seu rendiment més alt des de què va obrir les
portes, ens arriba l’última dificultat a salvar: les
retallades.
Per decisió del Districte de Sant Martí i per
temes purament pressupostaris, a partir de
l’1 de gener, l’Espai Antoni Miró Peris passarà
a ser un Casal de Barri. Aquesta nova tipologia

que se li ha atorgat suposarà un canvi d’horari;
ara seran menys hores, i per tant, haurem de
limitar alguns dels serveis que fins ara donàvem.
Tot i així, l’EAMP continuarà amb els projectes
fins ara iniciats i seguirà amb la seva línia de

MUSES: TRENCAR
ESTEROTIPS I
VISUALITZAR LA
CREACIÓ FEMENINA
Les dones creadores s’instal·len
a la Farinera del 22 al 30 de
novembre
Les muses són les divinitats que inspiren les
arts i es representen amb nou dones. Malgrat
aquesta feminització, les dones han de fer-se
lloc encara avui en dia en el món de les arts.
Aquest cicle, que es durà a terme a diferents
espais del Centre Cultural del 22 al 30 de
novembre, pretén fer visible la capacitat de
creació, acció i participació de les dones en les
manifestacions artístiques.
El cicle Muses s’obrirà el dijous 22 a les
19h amb la presentació del conte Pessigolles,
una sessió dirigida a públic adult on les autores

175 ANYS D’HISTÒRIA
DE LES CASES
BAIXES DEL
CARRER DEL CLOT
L’any 1142 Arnau Armengol, bisbe de Barcelona,
cedeix el mas del Clot de la Mel, primer nucli
habitat del que seria Sant Martí de Provençals,
a l’Orde de l’Hospital de Jerusalem a Barcelona.
En un moment indeterminat i per un pacte
entre l’Orde de Sant Joan i Mònica Fals Molas,
Fals compra els censos de 7 mujades de terra
(3,5 Ha) al terme del Clot de la Mel, en un
lloc conegut aleshores com a Mas Roig, àlies
Gombau. El 1682, Jaume Salvador i Pedrol,
baró de la Bleda, compra el cens a la seva
antiga propietària. No serà fins que el seu
nét, Jaume Salvador Salvador, decideixi el
1804 construir unes cases en aquest espai.
Aquest projecte no qualla davant la negativa del

governador militar de Barcelona. No serà fins el
1837 quan Joaquim Salvador i el seu fill Josep
Salvador aconsegueixin el permís de la reina
Maria Cristina per a construir-hi 17 cases amb
l’establiment d‘un cens amb domini. Aquestes
cases són les que a grans trets han sobreviscut
fins els nostres dies, gràcies a la creació el
2001 de l’Associació per a la defensa de les
Cases Baixes, que va aconseguir la seva inclusió
en el Pla especial de protecció del patrimoni del
Districte 10.
Del 15 de novembre al 10 de desembre
el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
mostrarà en una exposició a la Farinera els
documents més directes lligats a la història
d’aquestes cases tot remuntant-se al 1636. Els
acompanyen una col·lecció de plànols de l’indret
on s’alcen les cases i un recull impressionant
de fotografies que donen una visió d’aquest grup
de vivendes i els seus voltants així com la vida
dels seus ocupants, des de finals del segle XIX.
Amb aquests actes es pretén celebrar el 175è
aniversari d’aquest element característic del
nostre barri.
Antonio Gascón
Taller d’Història del Clot - Camp de l’Arpa

treball per mantenir una programació estable de
tallers, xerrades, exposicions, formacions i totes
aquelles activitats, que són les que l’han donat a
conèixer i l’han convertit en un referent fins a dia
d’avui, com a equipament cultural del barri.

explicaran el perquè d’una narració orientada
a la sexualitat. Aquest acte donarà pas al
recital poètic a càrrec de Sònia Moll, Georgina
Castillo i Marta Pérez que es durà a terme en
diversos espais de la Farinera, fent un itinerari
pels racons més emblemàtics i inspiradors del
Centre.
Sense treves, el cicle continuarà l’endemà
divendres amb un concert on les joves The
Mamzelles mostraran tot el seu potencial
descarat a dalt i a baix de l’escenari presentant
el seu nou disc Que se desnude otra. Un primer
treball que les ha situades ben amunt, després
d’haver aconseguit el reconeixement del públic
i de la crítica al concurs Sona9 de l’any passat.
La culminació de Muses arribarà el divendres
següent, 30 de novembre, amb l’obra contra
els maltractaments de gènere La Gota Malaya,
a càrrec de la companyia Abajofirmantes que
donarà pas a un col·loqui.
I enmig de tot plegat, dos tallers gratuïts, l’un
al voltant de l’Estètica de l’Oprimit, a càrrec de
la cooperativa referent Fil i a l’Agulla i un Taller
d’Autodefensa dirigit a dones que durà a terme
l’Associació Sakura-Ona el dimarts 27 i el dijous
29 de novembre.
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CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA
MÚSICA, ESPORT, HUMOR
i ACTUALITAT DEL BARRI
A RÀDIO ATENEU DEL CLOT

Al desembre de 2010, un grup de joves ens vam reunir a
l’Ateneu del Clot. Compartíem una idea: volíem fer ràdio i volíem que aquest projecte estigués vinculat a l’Ateneu. Ens vam
posar mans a l’obra i 3 mesos més tard, el 24 de febrer de
2011, va néixer Ràdio Ateneu del Clot via Internet i amb dos
objectius: oferir la possibilitat i l’espai on fer ràdio a tothom
que li vingui de gust i, alhora, ser l’altaveu del Clot – Sant Martí i de tot el seu teixit social i associatiu. Per afavorir aquest
segon objectiu, enguany, l’Ateneu i el Districte hem signat un
conveni que ens permet emetre per FM des de Fem Ràdio.
Ja som a la tercera temporada. Actualment, tenim una
graella variada, que ocupa pràcticament totes les tardes i nits
entre setmana. En primer lloc, tenim 4 programes musicals:
“Amb so propi”, un programa musical que dedica cada edició
a un músic diferent; “Peix a la planxa”, unes quantes cançons,
contrainformació i literatura; “Canela fina”, un programa que
rebusca entre les millors collites dels darrers anys; i “Bonus
track”, el programa per als amants de la música heavy.
També comptem amb tres programes d’actualitat: “Lupa
en mà” un programa quinzenal que ens aproxima a la actualitat social, política i econòmica; “Marca’t un canyu”, el programa futbolístic de la ràdio, amb seccions i notícies destacades,
un debat calent amb tota l’actualitat del món del futbol i un
espai final amb notícies poliesportives; i “Mossegalapoma”, un
programa per als amants de la tecnologia.
Finalment emetem dos magazines: “Cafè i cigarro”, un
magazine cultural d’humor laxant, amb una entrevista setmanal; i “Auditoria interna”, el programa amb clau d’humor, amb
diverses seccions: cuina, teatre, oferta d’oci,..
Podeu escoltar-nos a:
http://radioateneu.blogspot.com.es/ i al 89.5 de la FM.
Ràdio Ateneu del Clot

CAMPANYA DE REIS 2013

S’apropen les Festes Nadalenques i com no la nit de Reis. Any
rere any al Clot-Camp de l’Arpa es treballa per aconseguir que
totes les llars del barri rebin un obsequi la nit del 6 de gener.
En època de crisi cada cop són més les famílies que o bé
hauran de fer un sobreesforç o no tindran cap regal de Reis.
Així doncs, fem una crida, enguany més forta que mai,
per a què us animeu a portar per als infants una joguina
nova o un obsequi per a la gent gran. Entre tots i totes hem
d’aconseguir que cap llar es quedi sense regal.
Del 9 de desembre al 4 de gener podreu entregar la vostra aportació al CCFC o a algun dels punts de recollida que
s’establiran en breu.

EL FOMENT MARTINENC REP UNA
DE LES MEDALLES D’HONOR DE
BARCELONA DE 2012

El juny de 2012 el Plenari del Consell Municipal de Barcelona
va atorgar al Foment Martinenc la Medalla d’Honor de Barcelona. Amb aquest guardó l’Ajuntament vol reconèixer la consciència ciutadana, la convivència, les virtuts i els valors cívics
de persones i entitats. L’entitat del barri ha estat reconeguda
per la seva tasca dins del Clot-Camp de l’Arpa tant a nivell
associatiu, cultural i participatiu.

ENTITAT EN UN CLIC
EL PROJECTE RADARS CLOT-CAMP DE
L’ARPA VOL SER EL TERCER ULL DE LA
GENT GRAN

El Projecte neix amb la intenció d’ajudar a les persones de
la tercera edat que viuen soles al barri
Els veïns i veÏnes, comerciants i associacions del Clot Camp de l’Arpa volem contribuir amb el benestar de les persones grans que desitgen romandre al nostre barri, on han
viscut gran part de la seva vida i on volen continuar vivint la
resta de la seva vida.
L’objectiu del Projecte Radars és ajudar a les persones de
la tercera edat, que viuen soles o acompanyades per altres persones grans, per tal que puguin romandre a les seves llars minimitzant el risc que implica tot garantint el seu benestar social.
El Projecte Radars Clot-Camp de l’Arpa té les arrels al
novembre de 2010 partint de la inquietud, expressada a la
Comissió de Convivència del Pla de Futur del Clot, de vetllar
per a la gent gran en risc d’aïllament. Aquesta mateixa inquietud també és compartida per altres entitats, associacions i
serveis del Clot-Camp de l’Arpa i a l’abril de 2011 s’inicia el
procés de treball comunitari. Al març de 2012 ens adherim
al Projecte Radars que funciona a altres barris de la ciutat i al
mes de novembre el posem en marxa a una zona determinada del Clot-Camp de l’Arpa. El tret de sortida definitiu serà el
mes de novembre d’aquest any.
Tu com pots ajudar a les persones grans del teu barri?
El benestar de les persones grans del barri necessita
Radars Veïnals. Tu en pots ser un. Un veí o veïna observador,
però alhora molt respectuós amb la privacitat de les persones. Una persona sensible i solidaria, disposada a cooperar
amb la Taula de Gent Gran composada per un grup d’entitats
i serveis que ja formen part del projecte, però que sense tu,
no poden fer res.
No et suposarà cap esforç. No cal que assumeixis grans
responsabilitats, sols cal que estiguis atent, en el dia a dia, en
la dinàmica de les persones grans que coneixes. Si detectes
un canvi en la seva rutina diària, en el seu comportament o en
el seu aspecte, compte, poden ser indicis de què necessiten
algun tipus d’ajuda. I en aquest cas, l’única cosa que has de
fer és posar-te en contacte amb el Projecte Radars .
Equip del Projecte Radars.
Entitats Promotores i participants al Projecte Radars Clot – Camp
de l’Arpa: Associació de Veïns i Comerciants Camp de l’Arpa, Ateneu del
Clot, Associació de Veïns Clot – Camp de l’Arpa, Casal de Gent Gran Joan
Casanellas, Centre Cultural Islàmic Català, Centre de Salut Camp de l’Arpa,
Centre de Salut El Clot, Centre de Salut Encants, Centre de Serveis Socials
Clot-Camp de l’Arpa, Direcció de Serveis al Territori del Districte de Sant
Martí, Eix Clot, Equip de Coordinació del projecte Radars Ciutat ( IMSSB),
Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa, Fundació SURT (Projecte ICI),
Secció Benèfica Orfeó Martinenc, Veïns/es del Clot-Camp de l’Arpa, Xarxa
de Dones de 50 i +.

Projecte Radars del Clot-Camp de l’Arpa

DIEGO CAMACHO - “ABEL PAZ”

del Taller d'Història del
Clot-Camp de l'Arpa

EL RACÓ

(Almeria , 1921 - Barcelona, 2009)

“Sempre he estat anarquista. Des de què
vaig néixer. Si hi ha una altre vida, demanaré l´ingrés en els anarquistes que hi hagi
en aquest altre lloc.” Són paraules de Diego
Camacho. El seu nom de guerra, el qual li
agradava utilitzar sempre ja que es va considerar un combatent en actiu tota la seva
vida, era Abel Paz.
Nascut a Almeria, als 8 anys la seva família
es va traslladar a Barcelona, al barri del Clot.
Entre 1932 i 1935 va assistir a l’escola
racionalista Natura, al Clot, un autèntic viver
llibertari. Juntament amb el seu amic Federico Arcos creen Arcos una revista d’adolescència que empeny, ja el 1937, a la creació
de Los Quijotes del Ideal.
Treballador, historiador autodidacta ignorat
pels mitjans, la seva biografia sobre Durruti
s’ha traduït a més de catorze idiomes.
Marc Pérez Ordóñez, membre del Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa

EL COOPERATIVISME
I EL VOLUNTARIAT
SÓN LES EINES
BÀSIQUES DE
LA FEDERACIÓ
D’ENTITATS
DEL CLOT-CAMP
DE L’ARPA
El Clot-Camp de l’Arpa és un barri amb una important vida associativa, però que sovint queda a l’ombra pel ritme frenètic
de la societat actual. La Federació d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa és el paraigües on gran part de les entitats del barri
s’aixopluguen per treballar plegades i unir forces.
El primer indici reconegut de treball conjunt per part de les
entitats del Clot-Camp de l’Arpa es remunta a l’any 1977 com
a Coordinadora d’Entitats. Les associacions del barri es veien
sobretot motivades per treballar conjuntament per les festes
del barri. Tot i això, no va ser fins el 1998 que es va crear la
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa, l’organisme que
ha arribat fins els nostres dies aplegant-les a totes. El motiu
principal que les va moure a crear la Federació va ser la reivindicació de l’antiga Farinera de Sant Jaume pel barri i les entitats. Les seves demandes finalment van ser escoltades i van
començar a gestionar l’edifici convertint-lo en l’actual Centre
Cultural la Farinera del Clot.
Amb el pas dels anys la Federació s’ha anat consolidant.
Actualment la formen al voltant de 60 entitats esportives, solidàries, socio-culturals, cíviques, comerciants, de cultura popular, socio-educatives, confessionals de comunicació o de gent
gran. És un organisme molt interdisciplinar i intergeneracional,
però plegades cooperen per la bona vida associativa i social
del Clot-Camp de l’Arpa.
La Federació d’Entitats s’ha convertit en una eina indispensable per organitzar tot el calendari festiu del barri. Les entitats són les responsables d’organitzar de forma totalment altruista tots els actes de Festa Major, les festes Nadalenques,
carnaval, Sant Joan,...
Al Clot-Camp de l’Arpa la vida associativa gaudeix de bona
salut. Malgrat tot, actualment es viu un moment de crisi en
el món associatiu. Les alternatives d’oci són moltes i més, en
una ciutat com Barcelona. Per aquest motiu des del si de la
Federació s’ha treballat, a través del Pla de Desenvolupament
Associatiu del Clot-Camp de l’Arpa, plantejant-se solucions i noves sinèrgies.
El treball i la lluita és contínua. A més del Centre Cultural la
Farinera del Clot, des de 2008 també es gestiona l’Espai Antoni
Miró Peris (EAMP), tots dos a través del model de gestió ciutadana. La premissa de la Federació d’Entitats és treballar per
a què tant les entitats com els veïns i veïnes del Clot-Camp de
l’Arpa es puguin beneficiar al màxim del que els ofereix el barri i
la Federació. Per aquest motiu sempre s’ha avançat cap a la direcció de reclamar els espais del territori, com va ser al seu dia
la Farinera, l’EAMP, el Parc del Clot o Alchemika entre d’altres.

DIMECRES
31 D’OCTUBRE

19.30 h
JORNADA DE PORTES
OBERTES A LA
COOPERATIVA DE
20:00 h
CONSUM ECOLÒGIC DEL
CASTANYADA POPULAR
CLOT-CAMP DE L’ARPA
FOT-LI CASTANYA!!!
Foment Martinenc
Rambleta del parc /C.
Organitza: Cooperativa de
Escultors Claperós
Consum Ecològic Clot-Camp
Organitza: Assemblea
de l’Arpa
Social i la Pinya,
20.00 h
Coordinadora de joves del 13.45 h
CINEMA A LA FRESCA
Clot Camp de l’Arpa
PREGÓ DE FESTA MAJOR Escenari fix de Festa Major
A carrec del Foment
c. Rogent amb Bassols
22.00 h
Martinec
Organitza: Comissió
1r TORNEIG DE POKER
També
es
farà
lectura
del
de Festa M. i La Pinya,
DE FESTA MAJOR
manifest
Jove
de
Festa
Major
Coordinadora de joves del
Inscripció 10 euros
Hi
haurà
bar
per
fer
Clot-Camp de l’Arpa
per persona amb una
el
vermut
abans
del
LLIURAMENT DE
consumició inclosa.
començament
de
l’acte.
PREMIS MEMORIAL DE
Hi haurà premis pels
Plaça
Valentí
Almirall
FOTOGRAFIA MANEL
guanyadors.
Organitza:
Comissió
de
PÉREZ I PONZ
Local de l’Ateneu del Clot
Festa
M.
Teatre La Formiga
Organitza: L’Ateneu del Clot
Martinenca
18.00 h
Organitza: Associació de
Teatre
de
Festa
Major
DIVENDRES
Veïns i Comerciants del
AQUÍ NO PAGA NI DÉU
Camp de l’Arpa
2 DE NOVEMBRE A càrrec de la
Coordinadora de Teatre del Col·laboren: La Formiga
Martinenca, Taller
22.00 h
Clot-Camp de l’Arpa
d’Història del Clot-Camp de
NIT JOVE
CCFC
l’Arpa i Esbart Sant Martí
Nit dels Dj’s residents més Preu: 6 euros (venta
importants del barri, al
d’entrades al CCFC)
Clot tenim style.
Organitza: Coordinadora
DIVENDRES
Parc del Clot
de Teatre del Clot-Camp de
Organitza: La Pinya,
l’Arpa, Federació d’Entitats del 9 DE NOVEMBRE
Coordinadora de joves del Clot-Camp de l’Arpa i CCFC
17:30 h
Clot Camp de l’Arpa
18.00 h
ACTIVITAT D’INAGURACIÓ
VARIETÈS ESPECIALS DE PETITS SOMRIURES
DISSABTE
MAJOR
Escenari fix de Festa Major
3 DE NOVEMBRE FESTA
A càrrec dels artistes,
c. Rogent amb Bassols
grups i col·laboradors de
Organitza: Comissió
11.00 h
l’entitat.
de Festa M. i Petits
DECORACIÓ DEL C.
Sala d’actes de La Formiga Somriures del Foment
BASSOLS
Martinenca
Martinenc
Participa en la decoració
Organitza: La Formiga
del C. Bassols. Vine a fer
20.00 h
Martinenca
i penjar les garlandes del
Inauguració exposició
carrer.
VEÏNES I CIUTADANES
C. Bassols
Del 9 al 30 de novembre
DILLUNS
Organitza: Comissió de
Record a les dones que
5
DE
NOVEMBRE
festes del C. Bassols
han escrit part de la
historia de la lluita veïnal a
17.30 h
17.00 h
Catalunya
HAVANERES AMB LA
ACTIVITATS INFANTILS
Foier del Centre Alchemika
CASA DE CUENCA
DELS ESPLAIS I CAUS
Organitza: Associació de
PER A TOTS ELS INFANTS Hi haurà rom cremat
Animació amb Pinxu vinilu Escenari fix de Festa Major, Veïns i Comerciants del
Camp de l’Arpa
c. Rogent amb Bassols
de Cia LaGralla.
Col·labora: Institut Català
Organitza: Comissió de
Plç. del Mercat del Clot
de les Dones (ICD)
Organitza: Comissió infantil Festa M.
CERCAENTITATS
Casa de Cuenca i CCFC
del Clot Camp de l’Arpa
Començarem al CSOA la
Revoltosa i acabarem al
17.00 h
CCFC.
TALLERS D’ANTIRUMORS DIMARTS
PER ADOLESCENTS DELS 6 DE NOVEMBRE Organitza: La Pinya,
Coordinadora de joves del
ESPLAIS I CAUS
Clot-Camp de l’Arpa
CCFC
17:30 h
Organitza: Comissió infantil CONTACONTES
21.00 h
del Clot Camp de l’Arpa
Escenari fixe de Festa
Teatre
Major, c. Rogent amb
LES AVENTURES DE
22.00 h
Bassols
JOANESQUENADRETA
BARRAQUES DE FESTA
Organitza: Comissió de
de Gianni Rodari actuació
MAJOR
Festa M. i Associació de
del Partiquí infantil
“FEIXISTES FORA DEL
Veïns i Comerciants del
LA SEDUCCIÓ
BARRI, NI AL CLOT NI
Camp
de
l’Arpa
d’Antón Txékhov.
ENLLOC”
Sala d’exposicions Joan
Amb els grups: Jizzy Free,
Alsina del CCLFC
Kumbes del Mambo,
DIMECRES
Organitza: El Partiquí
Calima+ Mister K)
Porta el teu got de plàstic 7 DE NOVEMBRE
23.00 h
per fer unes festes més
NIT DE PD’S AMB DISCO
17:30 h
ecològiques
ANDAMI
TALLER DE TITELLES
Parc del Clot
Punxa discs fins que els
A càrrec de l’Escola de
Organitza: Federació d’Entitats
permisos ens ho permetin.
Titelles TitereArte
del Clot-Camp de l’Arpa, A.E.
Escenari fix de Festa Major Esplanada del CCFC
Ruyard Kipling, Esplai Kasperle,
Organitza: La Pinya,
Rogent amb Bassols
Esplai Xino-Xano, Esplai SCV El
Coordinadora de joves del
Organitza: Comissió de
Clot, Castellers de Barcelona,
Clot Camp de l’Arpa
Festa M. i CCFC
Arran Clot, Xanquers de
Organitza: Geganters del
Clot de l’Orfeó Martinenc
13.00 h
ACTUACIÓ DEL BALL
DE BASTONS DEL CLOT
I DELS FALCONS DE
BARCELONA
Plç. Valentí Almirall
Organitza: Comissió de
Festa M.

11.00 h
MOSTRA
COL·LECCIONISME AL
CAMP DE L’ARPA
Mostra i exposició
de productes de
col·leccionisme divers
C. Rogent - Mallorca
Organització: Associació
de Veïns i Comerciants del
Camp de l’Arpa
X CONXURS DE TRUITES
DEL C. BASSOLS
C. Bassols
Organitza: Comissió de
festa del C. Bassols

9:30 h
33a CURSA POPULAR
CLOT-CAMP DE L’ARPAVERNEDA
Inscripcions a
Foment Martinenc,
esportius ASME i www.
cursapopularclot.com
C. Provença, 591
Organitza: Secció
Excursionista Foment
Martinenc

12.00 h
BALL DE RAMS DE SANT
MARTÍ DE PROVENÇALS
Plç. Canonge Rodó
12.00 h
Organitza: Esbart Sant
TITELLES A L’EIX CLOT!
Martí
Escenari fix de Festa Major, c. DIADA CASTELLERA DE
Rogent amb Bassols
FESTA MAJOR PER PART
Organitza: Eix Clot
DELS CASTELLERS DE
BARCELONA
14.00 h
Colles conviades:
DINAR POPULAR
Castellers de Lleida i
del Casal Català Martinenc Castellers de Cornellà.
Plç. de la Oca
Plç. Valentí Almirall
Organitza: Casal Català
Organitza: Castellers de
Martinenc
Barcelona i Federació
DINAR POPULAR DEL C. d’Entitats del Clot-Camp
BASSOLS
de l’Arpa
El dinar és obert a tothom,
porta alguna cosa i ho
17.30 h
compartirem entre tots i
Òpera
totes. Tastarem també les MARINA
truites del VIIIè concurs de D’Emilio Arrieta
truites del carrer Bassols Direcció: Jordi Miralles
C. Bassols
Direcció Musical: Anibal Gil
Organitza: Comissió de
Teatre de l’Orfeó Martinenc
festa del c. Bassols
Organitza: Cloteatre de
l’Orfeó Martinenc
17.00 h
TORNEIG D’ESCACS 18.00 h
PARTIDES LLAMPEC
VARIETÈS ESPECIALS DE
Inscripcions fins el dia 8 a FESTA MAJOR
la secretaria de l’entitat
A càrrec dels artistes,
Foment Martinenc
grups i col·laboradors de
Organitza: Foment
l’entitat
Martinenc -Secció d’Escacs Sala d’Actes de la Formiga
Martinenca
17.30 h
Organitza: La Formiga
BALLADA DE SARDANES Martinenca
AMB LA COBLA ILURO
Carrer Rogent (entre
valència i mallorca)
DILLUNS
Organitza: Federació
12 DE NOVEMBRE
d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa, Orfeó Martinenc i Unió
18.00 h
de Colles Sardanistes
JOCS DE TAULA
17.30 h
Casal Popular la Forja
Òpera
Organitza: La Pinya,
MARINA
Coordinadora de Joves del
D’Emilio Arrieta
Clot-Camp de l’Arpa
Direcció: Jordi Miralles
Direcció Musical: Anibal Gil
Teatre de l’Orfeó Martinenc DIMARTS
Organitza: Cloteatre de
13 DE NOVEMBRE
l’Orfeó Martinenc
17.00 h
19:30 h
UNA TARDA AMB
HAVANERES
Actuació del grup Port Bó. Ma. MERCÈ MARÇAL;
Servei de rom cremat pels POEMES I MÚSICA
Sala Polivalent, Casal
assistents.
Casanelles
Plç. de Carme Montruiol
Organitza: Xarxa de Dones
Organitza: Federació
d’Entitats del Clot Camp de de 50 i més
l’Arpa i Associació de Veïns 19.00 h
i Comerciants del Camp
Micro Obert
de l’Arpa
HIP HOP. DJ’S
IMPROVITZACIÓ…
19.00 h
CCFC
EXPOSICIÓ DE JOCS
Organitza: La Pinya:
TRADICIONALS
Coordinadora de Joves del
Fins el 10 de Desembre
Clot-Camp de l’Arpa
Orfeó Martinenc
Organitza: Què t’hi jugues? 21.30 h
http://festivaldejocs.
XXXII TROBADA DE CANT
wordpress.com/
CORAL DE SANT MARTÍ
DE PROVENÇALS
20.30
h
Barcelona, Diables del Clot,
Participen: Coral La
FESTA
DEL
FOC
2012
Assemblea Social del Clot, Unitat
Flama, Coral l’Arpa, Coral
DISSABTE
DIJOUS
ELS
3
PORQUETS
contra el Feixisme i Racisme a
del Joncar, Coral de
Fossar
del
Parc
del
Clot
10
DE
NOVEMBRE
8
DE
NOVEMBRE
Sant Martí
Joves Musicant, Godspel
Organitza: Federació
del Foment Martinenc,
d’Entitats
del
Clot-Camp
de
10.00
h
22.00 h
17:00 h
Masa Coral de la Casa de
l’Arpa
i
Diables
del
Clot
MATÍ
PER
NADONS
Teatre de Festa Major
MUSTAFÀ ÉS AL REPLÀ
Cuenca i Orfeó Martinenc
SANT
MARTÍ
BALLA
Activitats
dirigides
per
a
nens
AQUÍ NO PAGA NI DÉU
Dirigida per Jordi Forcadas
Parròquia Sant Martí del Clot
i
nenes
menors
de
3
anys.
A càrrec de la
Obra de teatre i fòrum amb
Organitza: Orfeó Martinenc
Massatge infantil i música per 21.30 h
Coordinadora de Teatre del debat participatiu sobre
Ball de Festa Major amb
a nadons.
Clot-Camp de l’Arpa
els rumors referents a la
DUO CORAL
Ateneu del Clot
CCFC
immigració.
DIMECRES
Preu: 6 euros (Venta
Escenari fix de Festa Major, Organitza: Ateneu del Clot 23:30h
14 DE NOVEMBRE
MATÍ D’ACTIVITATS
d’entrades al CCFC)
c. Rogent amb Bassols
Nit de ball i marxa amb
PER A NENS I NENES A
Organitza: Coordinadora
Organitza: Comissió de
LA BANDA PUIG
19.00 h
de Teatre del Clot-Camp de
Festa M. i AAVV Clot Camp L’ATENEU DEL CLOT
C. Guipúscoa, entre c. Bac Xerrada
Ateneu del Clot
l’Arpa, Federació d’Entitats del de l’Arpa
de Roda i Espronceda
MEDICAMENTS AL
Organitza: Agrupament
Clot-Camp de l’Arpa i CCFC
Organitza: Coordinadora
SISTEMA DE SALUT:
18.00 h
Escolta K2 i Ateneu del Clot d’Entitats VERN i la
DRETS HUMANS I
EXPOSICIÓ DE PINTURA MATÍ INFANTIL DE
Federació
d’Entitats
ClotINTERESSOS DE MERCAT
DIUMENGE
A L’OLI PER FRANCESCA RECICLATGE: APRÈN A
Camp de l’Arpa
A càrrec de Joan Ramon
CREAR JOIES, PENJOLLS,
4 DE NOVEMBRE MATEO
Laporte, catedràtic de
Del 7 al 20 de Novembre
TITELLES…
Farmacologia de la UAB
Foment Martinenc Sala
Ateneu del Clot
DIUMENGE
11.30 h
Camañes
Organitza: Ateneu del Clot 11 DE NOVEMBRE Local de l’AAVV Clot Camp
XXXVI CERCAVILA DE
de l’Arpa
Organitza: Vocalia de
Festa Major al Casal Joan
GEGANTS DE FESTA
Organitza: AAVV Clot Camp
cultura del Foment
Casanelles
MAJOR
08.00 h
de l’Arpa
Martinenc
XOCOLATADA I
30è aniversari dels
MATINADES DELS
MELINDROS, SARDANES GRALLERS DE
gegants de Calassanç
BALL DE FESTA MAJOR
Recorregut: C. Freser,
CASTELLERS DE
Casal gent Gran Joan
Rogent, Sèquia Comtal,
BARCELONA
Casanelles
Clot, Escoles, Municipi i plç.
Plç. Valentí Almirall
Organitza: Casal gent Gran Organitza: Castellers de
Valentí Almirall
Joan Casanelles
Plç. Sant Josep de Calasanç
BCN
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PROGRAMA FESTA MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’APRA 2012
DIJOUS
DISSABTE
15 DE NOVEMBRE 17 DE NOVEMBRE
17.00 h
BERENAR DE FESTA
MAJOR
Inscripcions i més
informació a la mateixa
entitat de 17.00h a 21.00h
Bar de l’Orfeó Martinenc
Organitza: Passa-t’ho bé de
l’Orfeó Martinenc
Exposició
LES CASES BAIXES DEL
CARRER DEL CLOT
Del 15 de nov. al 10 de des.
19h - Xerrada a càrrec de
Manuel Gaya i Xavier Martí
20h - Inaug. de l’exposició
Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
Organitza: Taller d’història
i CCLFC
19.30 h
JORNADA DE PORTES
OBERTES A LA
COOPERATIVA DE
CONSUM ECOLÒGIC DEL
CLOT-CAMP DE L’ARPA
Foment Martinenc
Organitza: Cooperativa
Consum ecològic ClotCamp de l’Arpa
21.00 h
JOC DE NIT
Plç. del Mercat del Clot
Organitza: La Pinya,
Coordinadora de Joves del
Clot-Camp de l’Arpa

DIVENDRES
16 DE NOVEMBRE
10:30 h
MATÍ DE FESTA MAJOR
AMB LES ESCOLES
Actuació infantil per les
diferents escoles del barri.
Parc del Clot
Organitza: Ludoteca el
Xalet del Clot
17.30 h
VII TROBADA DE CANT
CORAL DE GENT GRAN
DE SANT MARTÍ DE
PROVENÇALS
Participen Casal Paraguai
Perú, Coral de Sant Martí,
Coral Joaquim Voltes i
Agrupació Coral La Pau
Parròquia de Sant Martí
del Clot
Organitza: Orfeó Martinenc
18.00 h
XOCOLATADA I FESTA
INFANTIL
Xocolatada i animació infantil.
Amb la col·laboració de Fem
Follon i Lola l’Encantadora de
Contes
Plç. Can Robacols
Organitza: Associació de
Veïns i Comerciants Camp
de l’Arpa
20.00 h
Conferència col·loqui
DANSES FOLKLÒRIQUES
I RELIGIOSES
Intervenen: Rosa Llorach,
Pompili Massa i David
Martínez
Sala d’actes del Centre
Parroquial Sant Martí
Organitza: Esbart Sant Martí
21.00 h
Teatre
LLUM DE GAS
de Patrick Hamilton
Direcció: Manuel Guallar
Teatre de l’Orfeó Martinenc
Organitza: Cloteatre de
l’Orfeó Martinenc
22.00 h
Teatre
EL CRIAT DE DOS AMOS
de Carlo Goldoni
Preu: 6,5euros
Lloc:Teatre del CCFC
Organitza: Associació
Teatral El Partiquí
CONCERT DELS
GRALLERS DELS
CASTELLERS DE
BARCELONA
Amb The Bombins
Fossar del Parc del Clot
Organitza: Grallers del
Castellers de Barcelona
22.30 h
Concert indoor de Festa
Major a l’Ateneu
A DESTIEMPO més DJ
Preu: Gratuït
Sala gran Ateneu del Clot
Organitza: Ateneu del Clot

TALLER/MOSTRA DE
DANSA PER A PÚBLIC
INFANTIL
Entre el Parc del Clot i la
10.00 h
plaça del Mercat
2n Festival de jocs
Organitza: Esbart Sant
populars i tradicionals
Martí
QUÈ T’HI JUGUES?
MOSTRA DE COMERÇ AL
Més informació i horaris:
CARRER
festivaldejocs.wordpress.com Plç. del Mercat
Parc del Clot
Organitza: Eix Clot
Organitza: Associació
Cultural Xankikipugui
12.00 h
XVI STRAMBÒTIC PRIX
11.00 h
Cursa de carros de la
TROBADA PUNTAIRES
compra
CASAL JOAN
Fossar del Parc del Clot
CASANELLES
Organitza: Comissió infantil
Parc del Clot de la Mel
de Festa Major
(davant del casal)
SORTEIG DEL TASTET DEL
Organitza: Casal gent Gran MERCAT I L’EIX CLOT
Joan Casanelles
Plç. Mercat del Clot
EL COMERÇ EN FESTES
Organitza: Eix Clot i Mercat
Espectacles, música i
del Clot
dansa en viu i tallers al
XV TASTET DE FESTA
carrer. Botifarrada a preus MAJOR
populars.
Plç. del Mercat del Clot
C. Indústria - Guinardó
Organitza: Mercat del Clot
Organitza: Associació de
i Eix Clot
Veïns i Comerciants Camp
de l’Arpa
17.00 h
Col·labora: Escola de Ball
CONCURS DE DIBUIX
Rocío Gómez i Centro
RÀPID A L’ATENEU
Alegria
Ateneu del Clot
Organitza: Ateneu del Clot
17.00 h
MOSTRA DE DANSA DE
18.00 h
FESTA MAJOR
Teatre
Totes les seccions de
LLUM DE GAS
l’Esbart.
de Patrick Hamilton
Teatre del Col·legi del
Direcció: Manuel Guallar
Jesuïtes
Teatre de l’Orfeó
Organitza: Esbart Sant
Martinenc
Martí
Organitza: Cloteatre de
l’Orfeó Martinenc
20.00 h
VARIETÈS ESPECIALS DE
EL COMERÇ EN FESTES
FESTA MAJOR
Concert Arpamusic amb A
A càrrec dels Artistes,
Destiempo, Martí, Fishfood
Grups i Col·laboradors de
i Marina
l’ Entitat
En col·laboració amb
Sala d’Actes de La Formiga
la JSC i Vins i Caves
Martinenca
Alchemika
Organitza: La Formiga
C. Indústria - Guinardó
Martinenca
Organització: Associació de TROBADA DE DANSA
Veïns i Comerciants Camp Casal Calassanç
de l’Arpa
Organitza: Federació
d’entitats del Clot Camp
20.30 h
XXXVI CORREFOC FESTA de l’Arpa
MAJOR
21.15 h
Diables del Clot, Tolc, la
GRAN CASTELL DE FOCS
bèstia del Clot i la Satànica
ARTIFICIALS
de Sant Andreu
Parc del Clot
Recorregut: C. Rogent/
Organitza: Comissió de
Rosselló, Rogent,
Festa M.
Meridiana, Aragó, Clot,
Flandes, Rossend Nobas i
plç. del Mercat
DILLUNS
Al acabar llegirem els
19 DE NOVEMBRE
Versots de Festa Major
KULTURITZA’T
C. Rogent / Rosselló
Organitza: Diables del Clot de Setmana de la cultura
l’Orfeó Martinenc i Federació d’Argentina. Setmana del
d’Entitats del Clot-Camp de
19 d’octubre
l’Arpa
Organitzen: La Formiga
Martinenca i l’Associació
21.00 h
de Veïns i Comerciants del
Teatre
Camp de l’Arpa
LLUM DE GAS
de Patrick Hamilton
Direcció: Manuel Guallar
DIVENDRES
Teatre de l’Orfeó Martinenc
23 DE NOVEMBRE
Organitza: Cloteatre de
20.00 h
l’Orfeó Martinenc
22.00 h
Teatre
EL CRIAT DE DOS AMOS
de Carlo Goldoni
Preu: 6,5euros
Teatre del CCFC
Organitza: Associació
Teatral El Partiquí
22.30h
JOCS DE TAVERNA. 2N
TORNEIG DE MORRA
Inscricions per parelles la
mateixa nit
Orfeó Martinenc
Organitza: Associació
Cultural Xankikipugui

Presentació del llibre
ASSASINAT AL FOMENT
De Josep Julián
Sala Camañes del Foment
Martinenc
Organitza: Vocalia de
cultura i Penya Blaugrana
Foment Martinenc

DIUMENGE
25 DE NOVEMBRE

18.00 h
FESTIVAL DE TARDOR DE
L’ESBART MONTSERRATI
MARTINENC - ORFEÓ
MARTINENC
Auditori de l’Orfeó
DIUMENGE
18 DE NOVEMBRE Martinenc
Organitza: Esbart
Montserratí de l’Orfeó
10.30 h
Martinenc
V FIRA D’INTERCANVI DE VARIETÈS ESPECIALS DE
JOGUINES
FESTA MAJOR
Parc del Clot (Pg. a l’alçada A càrrec dels Artistes,
del c. Llacuna)
Grups i Col·laboradors de
Organitza: Associació de
l’ Entitat
Veïns del Clot-Camp de
Sala d’ Actes de La
l’Arpa
Formiga Martinenca
Mostra d’entitats i
Organitza: La Formiga
col·lectius del barri.
Martinenca
XXXII FIRA BOJA
Hi haurà fira de
comerciants
Parc del Clot
Organitza: Federació
d’Entitats del Clot Camp
de l’Arpa
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PROGRAMA novembre

, desembre

MÚSICA
Diumenge
16 de desembre
19.00h
Auditori del CCFC
Entrada: 1 joguina nova campanya de Reis 2013

CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’Orquestra de Cambra Gèrminans
Gèrminans ens ofereix un concert abans de les festes nadalenques englobat a la Campanya de Reis 2013.
(Repertori per determinar)

ARTS ESCÈNIQUES
Dissabte
3 de novembre
22.00h
Diumenge
4 de novembre
18.00h
Auditori del CCFC
6 euros

Teatre de Festa Major: AQUÍ NO PAGA NI DÉU

Divendres
16 de novembre
Dissabte
17 de novembre
22.00h
Auditori del CCFC
6,50 euros

EL CRIAT DE DOS AMOS

De Dario Fo
A càrrec de la Coordinadora de Teatre del Clot-Camp de l’Arpa
Comèdia d’embolics que gira al voltant de dues parelles de classe treballadora, que com la resta de veïns tenen problemes per arribar a final de
mes. Revolta popular, atracaments al supermercat del barri, embarassos,
i policies buscant els culpables de la revolta.
Una bona dosis de rialles per obrir la Festa Major a través d’aquesta
iniciativa on anualment, els grups que formen part de la Coordinadora de
Teatre del barri s’uneixen per fer una obra conjunta.
De Carlo Goldoni
A càrrec d’AT el Partiquí

El criat de dos amos, en versió de Pere Quart és un text dinàmic on sovint el
que no es diu resulta més important del que es diu. Els personatges giren al
voltant d’un criat sense recursos que ha d’inventar-se qualsevol jugada per
anar tirant i acabarà servint dos senyors que resulten ser dos enamorats
desesperats que pensen que aquell que guia la seva vida, ha mort.
El casament de Clarissa, la filla de Pantalone dóna joc a tota la trama de
malentesos que passa per baralles, ofenses i declaracions d’amor.
Un text que fa riure al ritme de les atzagaiades de l’Arlequí que ha d’evitar
que els seus dos amos sàpiguen que els serveix a tots dos o les llatinades del
Doctore en una demostració de nivell intel·lectual que sobrepassa la mitjana,
tot esperant el feliç retrobament de tots els que busquen. Un espectacle intel·
ligent i divertit a parts iguals. Com diu Pantalone: “finalment tot s’ha adobat”.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ARTÍSTICA A LA FARINERA.
Dissabte
15 de desembre
22.00h
Auditori del CCFC
Preu: una joguina
nova per a la
campanya de Reis
2013

Espectacle de Nadal: HISTÒRIES

A càrrec de l’AT el Partiquí
Deia algú que el món està fet d’històries i que malgrat s’escriuen en minúscules
sovint ens marquen molt més que l’anomenada Història amb majúscules, que
no sembla tenir res a veure amb la nostra vida. Les històries s’expliquen, es fan
créixer, es comenten, se celebren o es pateixen, fins i tot hi ha qui en fa un llibre
o una pel·lícula, la vida està plena d’històries i les històries estan plenes de vida.
Per això els dies de Nadal són un bon moment per treure-les del seu petit cercle, fer-les viure als altres, oferir-les o demanar compartir-les, fer grans regals a
base de petites histories i per això l’espectacle d’aquest any va d’això, d’històries
que volem oferir-vos a canvi d’una joguina nova per a la campanya de Reis. La
vostra participació al nostre espectacle pot posar majúscules a les històries
de molts nens i nenes del barri. Us esperem amb el nostre espectacle i amb el
cava i els torrons, creiem que és una bona forma de fer un Nadal més històric.

EXPOSICIONS
Inauguració
Dilluns
5 de novembre
20.00h
(del 5 al 28 de
novembre)

PORRAJMOS, EL GENOCIDI NAZI DEL POBLE GITANO

A càrrec de FAGIC (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya)
Col·labora el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

per posar fi a l’Holocaust nazi. Durant el Porrajmos van ser assassinats
entre un quart i més de mig milió de gitanos.
Aquesta exposició és una activitat pionera ja que és la primera exposició
que s’organitza a Espanya sobre el Porrajmos. Es pretén garantir el reconeixement de la cultura del poble gitano com a salvaguarda de la realitat
històrica d’aquest poble.
Xerrada inaugural a càrrec de Marc Medir Navarro membre del Taller
d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

LES CASES BAIXES DEL CARRER DEL CLOT

Inauguració
Dijous
15 de novembre
19.00h
(del 15 de
novembre al 10 de
desembre)
Sala d’exposicions
Joan Alsina del CCFC
Gratuïta

ET CORRESPON, ENS CORRESPON

Inauguració
Dimarts
4 de desembre
20.00h
(del 4 al 21 de
desembre)

A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
El 21 de juliol de l’any 1682, Jaume Salvador i Pedrol, baró de la Bleda,
adquirí de Mònica Fals el dret d’ocupació dels terrenys del Mas Roig,
situats al barri del Clot de la Mel de Sant Martí de Provençals. La finca constava d’una superfície total de 2 Ha. aproximadament, amb l’obligació de pagar
el cens de 8 lliures, 15 sous i 6 diners, que havia de fer efectiu cada primer
d’abril. Les lleis de desamortització, en el segle XIX passaren aquest cens a
l’Estat. L’any 1837, els successors de Jaume Salvador: Joaquim Salvador i
Burgués (1766-c.1857) i el seu fill Josep Salvador i Soler (1804-1855), signen
els establiments de censos per a poder parcel·lar els terrenys de cada casa.
El seu import individual del cens era de: 11 lliures, 8 sous i 1 diner. Això donava
dret als nous adquiridors a edificar-hi cada una de les 18 cases que conformen l’actual renglera de les cases baixes del carrer del Clot.
19.00h: Xerrada a càrrec de Manuel Gaya i Xavier Martí.
20.00h: Inauguració exposició.

A càrrec de Creu Roja
La possibilitat de compatibilitzar o no les diferents facetes de la vida (ocupació, família, lleure, educació, salut...) està relacionada amb la configuració de la jornada laboral, els horaris d’escoles i instituts,la cobertura dels
serveis d’atenció a la dependència,...
El fet de poder conciliar depèn dels recursos i els esforços que una societat i els seus ciutadans i ciutadanes dediquen a construir un model de vida
i organització basat en el benestar de les persones i que garanteixi les
mateixes oportunitats per a dones i homes. El fet que les dones participin
en menor mesura i en pitjors condicions en el mercat laboral no només
perjudica les dones, sinó el conjunt de la societat.
Si el món del treball no canvia, si els horaris de l’ocupació es basen en una
gran disponibilitat, si la criança i l’educació dels nous ciutadans i ciutadanes s’entén com un afer privat de qui ha decidit tenir fills, si tampoc no
s’entén l’atenció a la gent gran com l’atenció a la generació precedent que
ha construït tot el que la nostra societat és avui dia, etc., serà impossible que les persones individualment resolguin el problema, per molt que
dones i homes comparteixin responsabilitats a casa.
La corresponsabilitat garanteix el dret al benestar que tots i totes necessitem i
mereixem, i contribueix a la igualtat d’oportunitats entres dones i homes.
Xerrada d’inauguració sobre corresponsabilitat, a càrrec d’Aharon Fernéndez, tècnic del Projecte Canviem-ho.

INCORPORE

A càrrec de l’Equip Confluències – Facultat de Belles Arts de la UB
Un projecte artístic com aquest INCORPORE’12, arriba a la seva setena
edició ple de vitalitat i amb l’energia renovada. Gràcies a la seva voluntat
per mantenir viva la flama de la creativitat i la capacitat per recrear-se
cada edició adaptant any rere any la investigació entorn de la pregunta sobre la gènesi de la imatge: com la forma pren cos? En aquest cas artistes
vinculats a la Facultat de Belles Arts i a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya, ens proposen un conjunt coherent d’obres en relació al nostre
doble rol de creadors i receptors d’imatges. Davant l’aclaparant abundància d’imatges amb les quals cada dia trafiquem, aquest grup d’artistes es
pregunta sobre el poder de la imatge per posseir-nos i habitar-nos, o bé
per projectar-nos i configurar el món exterior a la nostra mida.

Espai Antoni Miró Peris

Gratuïta

Inauguració
Dijous
13 de desembre
19.30h
(del 13 al 29 de
desembre)
Sala d’exposicions
Joan Alsina del CCFC
Gratuïta

Espai Antoni Miró Peris

Gratuïta

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS
GAIA, EL NOU VESTIT AVENTURER

A càrrec de la cia. Gaia Contes Musicals
La Gaia és una girafa que té tota la pell plena de taques de colors i és per
això que se sent molt especial... Però un dia, sense saber perquè, li desapareixen totes de la pell i es queda molt trista i descolorida. Amb l’afany
de recuperar-les i amb l’ajut de la famosa detectiu Madame Canaló, la
Gaia es veurà envoltada d’inesperades aventures i molta, molta música.
Gaia, el nou vestit aventurer és un petit musical que ens convida a connectar amb la natura i el seu esclat de colors.
Porrajmos és el nom amb el qual es coneix l’Holocaust en la llengua
gitana, el romanó. Porrajmos significa absorció i significa la destrucció de
les vides de les persones gitanes. L’Holocaust ha estat l’única vegada en la
història de la humanitat en que s’ha construït expressament una indústria
de la mort mitjançant les càmeres de gas i els forns crematoris. Desgraciadament, el món no va alçar la veu i Europa no va cridar a mobilitzar-se

Diumenge
25 de novembre
12.00h
Auditori del CCFC
4,50 euros

FESTIVALS

MUSES

Cicle de dones creadores a la Farinera
Del 22 al 30 de novembre
Organitzat pel PIAD de Sant Martí – Districte de Sant Martí i el CCFC
Dijous
22 de novembre
19.00h
Bar Farinera, CCFC
Gratuïta

Presentació ‘PESSIGOLLES’

Dijous
22 de novembre
20.00h
CCFC
Gratuïta

ITINERARI POÈTIC

Divendres
23 de novembre
de 18.00h a 21.00h
CCFC
Gratuïta
amb inscripció prèvia

ESTÈTICA DE L’OPRIMIT

Divendres
23 de novembre
22.00h
Auditori del CCFC
Gratuïta

THE MAMZELLES

Dimarts
27 de novembre
Dijous
29 de novembre
de 10.00h a 14.00h
CCFC
Gratuïta
amb inscripció prèvia

TALLER D’AUTODEFENSA

Divendres
30 de novembre
20:30h
Auditori del CCFC
Gratuïta

LA GOTA MALAYA

Xerrada
UN CONTE SOBRE LA SEXUALITAT
A càrrec de les autores Alba Barbé i Sara Carro

Poesia
AMB SÒNIA MOLL GAMBOA, GEORGINA CASTILLO I MARTA PÉREZ
SIERRA

Taller
A càrrec de la cooperativa Fil i a l’Agulla

Música
Presentant el disc Que se desnude otra

Taller
A càrrec de l’associació Sakura-Onna

Teatre
A càrrec de la cia Abajofirmantes
** les inscripcions a tots els tallers s’han de realitzar trucant al Centre
Cultural 93 291 80 80 a partir de dilluns 19 de novembre i fins el dia de
realització. Places limitades.

TALLERS OBERTS
Divendres
9 de novembre
14 de desembre
17.00h
Espai Antoni Miró Peris

Gratuïta
Divendres
9 de novembre
14 de desembre
19.00h

COSTURA

A càrrec de Maria Rosa Cases
Al taller de costura mantenim la tradició de cosir perquè puguis aprendre
allò més bàsic o ensenyar a fer noves creacions. Recorda portar una
peça de roba que vulguis arreglar, fil, agulla i tot el que necessitis per la
costura.

Els assistents podran portar un objecte, o una fotografia, per tal de resoldre dubtes sobre el seu arranjament o restauració.
Inscripcions del dilluns 26 de novembre al divendres 14 de desembre, per
mail a eamp@farinera.org, per telèfon al 934507013 o personalment a
l’Espai Antoni Miró Peris. Places limitades.

MONOGRÀFICS
ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ A LA WEB 2.0

A càrrec de Xarx@ntoni
La caiguda de la publicitat tradicional ens ha portat al màrqueting actiu
(a Internet). Això ens porta a la lògica de la web 2.0 i a les xarxes socials
per a dissenyar una campanya de comunicació en la que volem donar a
conèixer un projecte, producte, marca, associació, empresa, etc.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dilluns 29 d’octubre al divendres 9 de novembre. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament
de 30euros amb targeta o ingrés bancari.

RETOC D’IMATGES AMB GIMP

A càrrec de Xarx@ntoni
Monogràfic de 6 hores on aprendrem a utilitzar el programa GIMP (GNU
Image Manipulation Program), un programa de retoc d’imatges com el
Photoshop, però de programari lliure i gratuït.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dilluns 19 al divendres 30
de novembre. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de
30euros amb targeta o ingrés bancari.

A càrrec de Paquita Marsal
Vine de forma gratuïta a donar i rebre Reiki.

Gratuïta

CLUB DE LECTURA

A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Espai on compartir l’experiència lectora. Llegirem i comentarem tot un
seguit de llibres per gaudir de les històries i compartir les nostres impressions. Aquest mes treballarem amb el llibre Historia de una maestra de
Josefina Aldecoa. Per saber les lectures que comentarem, consulteu el
bloc: https://conevaenelcafe.blogspot.com

EL MEU PRIMER AMIGURUMI

A càrrec d’Aviv Kruglanski
Aprendrem a fer la forma bàsica de l’amigurumi i a partir d’aquí podràs
fer totes les figures que et puguis imaginar. Si saps fer cadeneta i punt
baix, no ho dubtis i descobreix el món dels amigurumis!
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dilluns 29 d’octubre al divendres 9 de novembre. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament
de 15euros amb targeta o ingrés bancari.

ORNAMENTS NADALENCS AMB CÀPSULES DE CAFÈ

A càrrec de Mercè Elias
En aquesta càpsula ens farem nosaltres mateixos els ornaments de Nadal, boles per l’arbre, campanetes, angelets... De manera fàcil, econòmica i divertida,
aprofitant els molts recursos que ens donen les càpsules de cafè reciclades.
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dilluns 26 de novembre al
divendres 14 de desembre. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15euros amb targeta o ingrés bancari. Hi haurà un suplement
d’1 euros en concepte de material que es reemborsarà el dia del taller.

Gratuïta

Divendres
21 de desembre
de 18.00h a 20.30h
Espai Antoni Miró Peris

Gratuïta

30 euros

Dimarts
4 de desembre
11 de desembre
18 de desembre
de 18 a 20.00h
Espai Antoni Miró Peris

30 euros

Dilluns
12 de novembre
de 18 .00h a
21.00h
Espai Antoni Miró Peris

15 euros

Dilluns
17 de desembre
de 18 .00h a
21.00h
Espai Antoni Miró Peris

15 euros

XERRADA EN MOTIU DE L’EXPOSICIÓ PORRAJMOS
A càrrec de Marc Medir
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

Dilluns
5 de novembre
20.00h
Espai Antoni Miró Peris

Gratuïta

EL ROL DEL CUIDADOR/A: COM CUIDAR-SE?

A càrrec de la psicòloga Ángela Martín
La cura d’un familiar malalt implica una sèrie de responsabilitats i canvis
de vida que esgoten tant en l’aspecte físic com psicològic al cuidador/a
principal. Si som conscients de les nostres necessitats estarem en millors condicions per atendre i cuidar bé.
Aforament limitat. Inscripcions al 93 450 70 13 o a eamp@farinera.org.

XERRADA SOBRE CORRESPONSABILITAT

A càrrec d’Aharon Fernández, tècnic del Projecte Canviem-ho
Amb el suport del Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD) de Sant Martí

Dilluns
19 de novembre
19.30h
Espai Antoni Miró Peris

Gratuïta

Dimarts
4 de desembre
20.00h
Espai Antoni Miró Peris

Gratuïta

Gratuïta

Espai Antoni Miró Peris

Espai Antoni Miró Peris

XERRADES

Espai Antoni Miró Peris

Divendres
23 de novembre
de 18.00h a
20.30h

Dimarts
13 de novembre
20 de novembre
27 de novembre
de 18 a 20.00h

CÀPSULES

REIKI PER A TOTHOM

Espai Antoni Miró Peris

Dimecres
7 de novembre
21 de novembre
5 de desembre
19 de desembre
de 19.00h a
20.30h

, desembre
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PROGRAMA novembre

REPARACIÓ DE PETITS ELECTRODOMÈSTICS

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant el programa
Millor que nou, Reparat
Es donaran les nocions bàsiques per descobrir els problemes més
habituals dels nostres petits electrodomèstics. S’estudiarà la mecànica
elemental dels aparells i els assistents aprendran a canviar o substituir
petits components o peces de desgast: ganivetes de batedores, corretges d’engranatge, corretja de transmissió...
Els assistents poden portar algun aparell elèctric tipus assecador de
cabell, torradora, calefactor, per exemple, per practicar i resoldre dubtes
sobre la seva reparació.
Inscripcions del dilluns 29 d’octubre al divendres 16 de novembre, per
mail a eamp@farinera.org, per telèfon al 934507013 o personalment a
l’Espai Antoni Miró Peris. Places limitades.

BRICOLATGE DE LA LLAR

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant el programa
Millor que nou, Reparat
Es farà un repàs de les eines i materials necessaris per tal de fer petites
accions de bricolatge a la llar, així com els tipus de coles i l’aplicació més
habitual. També es donaran consells per fer petits arranjaments a mobiliari defectuós, algunes aplicacions del trepant (taladro) i indicacions per fer
més fàcils les reparacions a la nostra llar i familiaritzar–nos en aspectes
bàsics d’electricitat i fontaneria.

“EL COJO DE CALANDA” ANATOMIA DEL MILLOR MIRACLE
DE LA VERGE DEL PILAR
A càrrec d’Antonio Gascón
Organitzada pel Taller d’Història

Dilluns
10 de desembre
19.00h
Espai Antoni Miró Peris

Gratuïta

ACTIVITATS
CONTACONTES
Contes per la canalla

Dijous
15 de novembre
13 de desembre
17.30h
Espai Antoni Miró Peris
1 euro a partir dels 3
anys (adults i canalla)

NARRIN NARRAN
Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults que farem entre tots i
totes.

Dijous
22 de novembre
20 de desembre
19.30h
Espai Antoni Miró Peris

Gratuïta

76
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AGENDA novembre

Inauguració
Dilluns 5 de novembre
20.00h
Exposició (del 5 al 28 de nov.)
PORRAJMOS, EL GENOCIDI NAZI
DEL POBLE GITANO
A càrrec de FAGIC (Federació
d’Associacions Gitanes de Catalunya)

Col·labora el Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Xerrada inaugural a càrrec de Marc
Medir Navarro membre del Taller
d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Dilluns 5 de novembre
20.00h
Xerrada
XERRADA EN MOTIU DE
L’EXPOSICIÓ PORRAJMOS
A càrrec de Marc Medir
Organitza el Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Dimecres 7 de novembre
de les 19 a les 20.30h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Per saber les lectures que
comentarem, consulteu el bloc:
https://conevaenelcafe.blogspot.com
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Divendres 9 de novembre
17.00h
Taller obert
COSTURA
A càrrec de Maria Rosa Cases
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Divendres 9 de novembre
19.00h
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Dilluns 12 de novembre
de les 18.00h a les 21.00h
Càpsula
EL MEU PRIMER AMIGURUMI
A càrrec d’Aviv Kruglanski
Les inscripcions a aquesta càpsula són
del dilluns 29 d’octubre al divendres 9
de novembre. Per inscriure’s cal venir
a l’EAMP i fer un abonament de 15
euros amb targeta o ingrés bancari.

Dimarts 13, 20 i 27 de novembre
de les 18 a les 20.00h
Monogràfic
ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ
A LA WEB 2.0
A càrrec de Xarx@ntoni
Inscripcions de 29 d’octubre al 9
de novembre. Cal venir a l’EAMP i
fer un abonament de 30 euros amb
targeta o ingrés bancari.
Espai Antoni Miró Peris
30 euros

Gratuïta
Dijous 22 de novembre
19.30h
Activitat
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Dijous 22 de novembre
19.00h
Festival Muses-Cicle de dones
creadores a la Farinera
Dijous 15 de novembre
Xerrada
17.30h
Presentació ‘PESSIGOLLES’ – UN
Activitat
CONTE SOBRE LA SEXUALITAT
CONTACONTES
A càrrec de les autores Alba
Espai Antoni Miró Peris
Barbé i Sara Carro
1 euro per persona
Bar Farinera, del CCFC
a partir dels 3 anys (adults i canalla) Gratuïta
Inauguració
Dijous 15 de novembre
19.00h
Exposició (del 15 de nov. al 10 de des.)
LES CASES BAIXES DEL CARRER
DEL CLOT
A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
19.00h: Xerrada a càrrec de
Manuel Gaya i Xavier Martí.
20.00h: Inauguració exposició.
Sala d’exp. Joan Alsina del CCFC
Gratuïta
Divendres 16 novembre
Dissabte 17 de novembre
22.00h
Teatre
EL CRIAT DE DOS AMOS
De Carlo Goldoni
A càrrec d’AT el Partiquí
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ARTÍSTICA A LA FARINERA

Auditori del CCFC
6,50 euros

Dijous 22 de novembre, 20.00h
Festival Muses-Cicle de dones
creadores a la Farinera
Poesia
ITINERARI POÈTIC AMB SÒNIA
MOLL GAMBOA, GEORGINA
CASTILLO I MARTA PÉREZ
SIERRA
CCFC
Gratuïta

Divendres 23 de novembre
22.00h
Festival Muses-Cicle de dones
creadores a la Farinera
Música
THE MAMZELLES
Presentant el disc Que se
desnude otra
Auditori del CCFC
Gratuïta
Diumenge 25 de novembre
12.00h
Teatre per a tots els públics
GAIA, EL NOU VESTIT
AVENTURER
A càrrec de la cia. Gaia Contes
Musicals
Auditori del CCFC
4,50 euros
Dimarts 27 i dijous 29 de novembre
de 10.00h a 14.00h tots dos dies
Festival Muses – Cicle de dones
creadores a la Farinera
Taller
TALLER D’AUTODEFENSA
A càrrec de l’associació SakuraOnna
Inscripcions T. 93 291 80 80 a
partir 19 de novembre i fins el dia
de realització. Places limitades.
CCFC
Gratuïta, amb inscripció prèvia

Divendres 23 de novembre
de 18.00h a 21.00h
Festival Muses – Cicle de dones
creadores a la Farinera
Taller
ESTÈTICA DE L’OPRIMIT
A càrrec de la cooperativa Fil i a
l’Agulla
Inscripcions T. 93 291 80 80 a
partir 19 de novembre i fins el dia
de realització. Places limitades.
CCFC
Gratuïta, amb inscripció prèvia

Divendres 23 de novembre
dilluns 19 de novembre
de les 18.00h a les 20.30h
19.30h
Taller obert
Xerrada
REPARACIÓ DE PETITS
EL ROL DEL CUIDADOR/A: COM
ELECTRODOMÈSTICS
CUIDAR-SE?
A càrrec de l’Àrea Metropolitana
A càrrec de la psicòloga Ángela Martín de Barcelona mitjançant el
Espai Antoni Miró Peris
programa Millor que nou, Reparat
Gratuïta
Inscripcions del 29 d’octubre al 16
de novembre: eamp@farinera.org, T.
Dimecres 21 de novembre
934507013 o personalment a l’Espai
de les 19.00h a les 20.30h
Antoni Miró Peris. Places limitades.
Taller obert
Espai Antoni Miró Peris
CLUB DE LECTURA
Gratuïta
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Inauguració
Per saber les lectures que
dimarts 4 de desembre
comentarem, consulteu el bloc:
20.00h
https://conevaenelcafe.blogspot.com
Exposició (del 4 al 21 de des.)
Espai Antoni Miró Peris
ET CORRESPON, ENS
CORRESPON
A càrrec de Creu Roja
Xerrada d’inauguració sobre
corresponsabilitat, a càrrec
d’Aharon Fernéndez, tècnic del
Projecte Canviem-ho.
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Divendres 30 de novembre
20:30h
Festival Muses-Cicle de dones
creadores a la Farinera
Teatre
LA GOTA MALAYA
A càrrec de la cia Abajofirmantes
Auditori del CCFC
Gratuïta

Dimarts 4 de desembre
20.00h
Xerrada
XERRADA SOBRE
CORRESPONSABILITAT
A càrrec d’Aharon Fernández,
tècnic del Projecte Canviem-ho
Amb el suport del Punt d’Informació i
Atenció a la Dona (PIAD) de Sant Martí
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Dimecres 5 de desembre
de les 19.00h a les 20.30h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Dilluns 10 de desembre
19.00h
Xerrada
“EL COJO DE CALANDA”
ANATOMIA DEL MILLOR MIRACLE
DE LA VERGE DEL PILAR

A càrrec d’Antonio Gascón
Organitzada pel Taller d’Història
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Dijous 13 de desembre
17.30h
Activitat
Dimarts 4, 11 i 18 de desembre de CONTACONTES
les 18.00h a les 20.00h
Contes per la canalla
Monogràfic
Espai Antoni Miró Peris
RETOC D’IMATGES AMB GIMP
1 euro per persona
A càrrec de Xarx@ntoni
a partir dels 3 anys (adults i canalla)
Inscripcions del 19 al 30 de
novembre. Cal venir a l’EAMP i fer Inauguració
un abonament de 30 euros amb
dijous 13 de desembre
targeta o ingrés bancari.
19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Exposició (del 13 al 29 de des.)
30 euros
INCORPORE
A càrrec de l’Equip Confluències
Facultat de Belles Arts de la UB
Sala d’exposicions Joan Alsina del
CCFC
Gratuïta
Divendres 14 de desembre
17.00h
Taller obert
COSTURA
A càrrec de Maria Rosa Cases
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Divendres 14 de desembre
19.00h
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Espai Antoni Miró Peris
15 euros

CLIC LLETRES

Les entrades es poden reservar per telèfon al 932918080, a partir del dilluns anterior a la data de cada espectacle. L’aforament de la sala del teatre és limitat a 180 localitats.

Dissabte 3 de novembre
22.00h
Diumenge 4 de novembre
18.00h
Teatre de festa major
AQUÍ NO PAGA NI DÉU
De Dario Fo
A càrrec de la Coordinadora de
Teatre del Clot-Camp de l’Arpa
Auditori del CCFC
6 euros

, desembre

Dissabte 15 de desembre
22.00h
Espectacle de Nadal
HISTÒRIES
A càrrec de l’AT el Partiquí
Auditori del CCFC
Una joguina nova per a la
campanya de Reis 2013
Diumenge 16 de desembre
19.00h
Música
CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’Orquestra de
Cambra Gèrminans
Auditori del CCFC
Una joguina nova per a la
campanya de Reis 2013
Dilluns 17 de desembre
de les 18.00h a les 21.00h
Càpsula
ORNAMENTS NADALENCS AMB
CÀPSULES DE CAFÈ
A càrrec de Mercè Elias
Inscripcions del 26 de novembre
al 14 de desembre. Cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 15
euros amb targeta o ingrés bancari.
Hi haurà un suplement d’1 euro
en concepte de material que es
reemborsarà el dia del taller.
Espai Antoni Miró Peris
15 euros
Dimecres 19 de desembre
de les 19.00h a les 20.30h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Per saber les lectures que
comentarem, consulteu el bloc:
https://conevaenelcafe.blogspot.com
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Dijous 20 de desembre
19.30h
Activitat
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Divendres 21 de desembre
de les 18.00h a les 20.30h
Taller obert
BRICOLATGE DE LA LLAR
A càrrec de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona mitjançant el
programa Millor que nou, Reparat
Inscripcions del 26 de novembre al 14
de desembre, eamp@farinera.org, T.
934507013 o personalment a l’Espai
Antoni Miró Peris. Places limitades.
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

CARRÈRE, Emmanuel
L’adversari / El adversario
Anagrama. Barcelona, 2000
Jean-Claude Romand, que viu plàcidament, és
bon pare, exemple pels veïns i coneguts, posseeix una bona casa i un alt càrrec a la OMS com
a metge… Un dia de gener de 1993 decideix
matar tota la seva família, inclús els seus pares
i suïcidar-se després sense aconseguir-ho.
A partir d’aquest moment es va descobrint
com Jean-Claude ha mentit tota la vida i s’ha
creat un món fictici. Al fer-se insostenible
decideix anul·lar-lo d’arrel. Basat en un cas real,
l’autor va mantenir correspondència amb el
personatge i dedicà set anys a acabar l’obra.
No ficció.
Margarida Guinart
Sala Lectura del Clot

de dilluns a divendres
de 10.00h a 22.00h
ESMORZARS, TAPES, ENTREPANS i PLATS COMBINATS

Vermuts els migdies de dissabtes i diumenges
Programació cultural variada:
festes temàtiques, exposicions, actuacions
de petit format i tallers gratuïts d’artesania

